
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  IV
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΒΙΑ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟ
ΦΥΛΟ  ΣΤΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ

ΚΑΙ  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ  ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  IV

Η έμφυλη βία (Gender-based violence ή GBV) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια προφανής έκφραση ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε μια κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Σουηδικό Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (SIDA) «οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι
στατιστικά μακράν οι πιο στοχευμένες: οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις τρεις γυναίκες
υφίσταται σωματική ή/ και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της».

Καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν εισέλθει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έχουν τη
δυνατότητα να ενισχύσουν την εμβέλεια των πληροφοριών σε οποιοδήποτε πεδίο. Αυτό μπορεί να έχει
θετικές και αρνητικές συνέπειες, όπως συμβαίνει με κάθε εργαλείο. Ειδικότερα, όσον αφορά τη
διαδικτυακή GBV, η κακή χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μπορούν να διεισδύσουν στη
ζωή των θυμάτων, ακόμη και εκτός σύνδεσης.

Οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η διαδικτυακή βία μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική,
ψυχολογική ή ψυχική δυσφορία στα θύματα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ευημερία τους και στην
κοινωνική ένταξή τους
Αυτό το εργαστήριο βασίζεται στον κύκλο μάθησης του Kolb, ο οποίος περιλαμβάνει διαφορετικά στυλ
μάθησης και συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική μαζί. Ο κύκλος του Kolb χωρίζει τη μάθηση σε
τέσσερα διαφορετικά στάδια που περιλαμβάνουν την εμπειρία μιας κατάστασης, την αξιολόγηση της, τη
σύλληψη των αποτελεσμάτων και τη δοκιμή της σε διάφορες παρόμοιες καταστάσεις. Ένας/ μια
μαθητής-τρια μπορεί να εισέλθει σε οποιαδήποτε φάση της μάθησης, αλλά πρέπει να περάσει από όλες
για να επιτύχει μια σωστή και δομημένη μάθηση.

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τα διαφορετικά στάδια και τη διασύνδεσή μεταξύ τους.
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Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες
μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών

4.1 Εισαγωγή
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Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει τη δύναμη και τη χρήση
των νέων τεχνολογιών, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Επικεντρώνεται επίσης στον διαδικτυακό
εκφοβισμό και τη σύνδεσή του με το διαδικτυακό  εκφοβισμό βάση φύλου.
Αυτό το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες συνολικής διάρκειας 2 ωρών, και έχει χωριστεί σε
φάσεις ανάγνωσης (30 λεπτά), εφαρμογής (30 λεπτά), Κριτικής (30 λεπτά) και αξιολόγησης (30 λεπτά).
Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών και μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι μέσα στην τάξη,
είτε ακόμα και διαδικτυακά.
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιείται με φυσική παρουσία (δηλαδή σε σχολική τάξη,
κέντρο νεότητας, ακόμη και σε μία αυλή). Οι συντονιστές/ριες πρέπει να προσέχουν ώστε να έχουν
αρκετό χώρο με πίνακες εργασίας και καρέκλες, οι οποίες θα μπορούσαν να μετακινούνται εύκολα.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες ενδέχεται να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες
διδασκαλίας, δηλαδή εργαστήρια με Η/Υ. Εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες ενθαρρύνονται να μεταφέρουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, στην αυλή
του σχολείου ή σε ένα πάρκο, εάν είναι δυνατόν.
Για την διαδικτυακή δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες θα πρέπει να φροντίσουν να
επικοινωνήσουν τις σχετικές πληροφορίες στους-τις μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενους-ες τους (δηλ.
χρόνο και σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης του εργαστηρίου). 
Μαζί με τους/τις συντονιστές-τριες, μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σύντομη προπαρασκευαστική
συνάντηση για να ελέγξουν τη συνδεσιμότητα και το επίπεδο της ψηφιακής κατανόησης των μαθητών
τους. Συνιστάται τουλάχιστον μία δοκιμή του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί πριν από την εκτέλεση
του εργαστηρίου. 
Εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσαν ακόμη και να εφαρμόσουν μια σύντομη εκπαίδευση (15-20 λεπτά)
σχετικά με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι
(εκπαιδευτές & εκπαιδευόμενοι) είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες λειτουργίες. Για βέλτιστα
αποτελέσματα της διαδικτυακής έκδοσης, συνιστάται να παρευρίσκονται δύο ενήλικες συντονιστές στο
εργαστήριο. Ένας/μια από αυτούς θα πρέπει να είναι υπεύθυνος-η για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού
εργαστηρίου και ο άλλος να είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη σε άτομα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν δυσκολίες

Κατανόηση της δύναμης των νέων τεχνολογιών
στη διαμόρφωση σχέσεων και νοοτροπιών
Συνειδητοποίηση πώς οι νέες τεχνολογίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά ή αρνητικά
Προώθηση γνώσεων σχετικά με την διαδικτυακή
GBV και τις διάφορες μορφές της
Κατανόηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και των
εκφάνσεών του, εντός και εκτός διαδικτύου
Συνειδητοποίηση της σύνδεσης μεταξύ
διαδικτυακού εκφοβισμού και διαδικτυακής βίας
βάσει φύλου
Συνειδητοποίηση των κινδύνων της διαδικτυακής
GBV στη σωματική, ψυχολογική και ψυχική
ευημερία των εφήβων
Συν-δημιουργία διαλόγου και συμπερασμάτων με
τους συμμετέχοντες 

Στόχοι:



Πώς πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτά ένιωσαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων; Εδώ οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες θα μπορούσαν να βγάλουν συμπεράσματα και να αναφερθούν στα
επαναλαμβανόμενα συναισθήματα, όπως ντροπή, αμηχανία, σοκ, ενόχληση, σύγχυση κ.λπ.
Πώς νιώθετε για αυτό το βίντεο; 
Βλέπετε τον εαυτό σας σε οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικά για μένα επειδή… 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι επιβλαβή για μένα επειδή… 

Τι είδους πληροφορίες πρέπει να παρέχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη γνώμη σας;
Πώς η παροχή προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να
δημιουργήσει κινδύνους για εμάς ή τους αγαπημένους μας (οικογένεια, φίλους);
Πώς χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις σχολικές/εξωσχολικές σας δραστηριότητες;
Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια κατάσταση όπου χρησιμοποιήσατε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λάβετε
βοήθεια με μια εργασία στο σπίτι;
Έχετε δει ποτέ συμμαθητές-τριες/φίλους-ες να παρενοχλούνται/εκφοβίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

1η Φάση (10 λεπτά)
Καθώς οι μαθητές-τριες είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ορολογία και τις διάφορες πτυχές της βίας με βάση
το φύλο, η πρώτη δραστηριότητα ξεκινά με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από την UNICEF “ These
children face the reality of growing up online”. Μετά την προβολή του βίντεο, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-
τριες θα πρέπει να διευκολύνουν τη συζήτηση για αυτό. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι: 

2η Φάση (20 λεπτά)
Οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε 2 διαφορετικές τυχαίες ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-
τριες πρέπει να διασφαλίσουν ότι στις ομάδες κυριαρχεί η διαφορετικότητα. Στις ομάδες θα δοθεί μια
ανοιχτή ερώτηση. Έχουν 10 λεπτά για να προετοιμάσουν μια παρουσίαση/υπεράσπιση μιας δήλωσης/
ερώτησης.
Οι δηλώσεις είναι: 

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να πηγαίνουν στις ομάδες και να παρέχουν βοήθεια/
καθοδήγηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους-ις μαθητές-ριες δίνοντάς τους ερωτήσεις
όπως: 

Στη συνέχεια, θα δοθούν στους-ις εκπαιδευόμενους-ες 10 λεπτά για να συμμετάσχουν σε μια σύντομη
«αντιπαράθεση επιχειρημάτων» (debate), όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά τους. Οι
συντονιστές συνοψίζουν μαζί με τους μαθητές τα συμπεράσματα
Στην διά ζώσης έκδοση δύο μαθητές-τριες που επιλέχθηκαν από κάθε ομάδα θα γράψουν τα
συμπεράσματα σε ένα πίνακα ή μία αφίσα. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Βίντεο-προβολέας
Καρέκλες ή μαξιλάρια για τους συμμετέχοντες 
A3 φύλλα χαρτιού ή μαυροπίνακας

Εργαλεία

4.2 Τα κοινωνικά δίκτυα και εγώ
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

151

Στην διαδικτυακή έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο διάσκεψης που έχει
ενσωματωμένο χαρακτηριστικό για τη δημιουργία μικρότερων ομάδων (breakout rooms) (όπως το Zoom
ή το BigBlueButton). Οι ομάδες ή/και οι συντονιστές-τριες μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιούν ένα
κοινόχρηστο εργαλείο με έναν διαδραστικό πίνακα (δηλ. ένα κοινόχρηστο έγγραφο Google, μια κοινή
παρουσίαση του PowerPoint, ένα Jamboard κ.λπ.).

 

Η/Υ
Συνδρομή σε ένα διαδικτυακό εργαλείο βίντεο
κλήσεων (Zoom, Webex, Skype etc.)
Διαδικτυακά διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (πχ
Jamboard, Kahoot, G. Drive, shared docs etc.)
Ιδιωτική ομάδα σε ένα κοινωνικό δίκτυο (πχ Facebook)

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Μετά από αυτό, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες συντονίζουν μια συζήτηση, εξηγώντας καλύτερα το
βίντεο (ακόμη και στη μητρική γλώσσα, εάν είναι απαραίτητο) σχετικά με τις διάφορες μορφές
εκφοβισμού στο διαδίκτυο που εμφανίζονται στο βίντεο. Σε αυτήν τη φάση, οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να διευκρινίσουν τις
καταστάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές εξηγούν το μοντέλο του παγόβουνου. Το μοντέλο του παγόβουνου
χρησιμοποιείται συνήθως στην διαπολιτισμική επικοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, το μοντέλο του
παγόβουνου θα τροποποιηθεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου, εξηγώντας τη έμφυλη βία και τη
διαδικτυακή βία. Στο μοντέλο του παγόβουνου το βυθισμένο τμήμα του παγόβουνου δείχνει τα εγγενή
προβλήματα μιας κατάστασης. Η κορυφή του παγόβουνου δείχνει τις εκδηλώσεις αυτού του
προβλήματος. Στην περίπτωσή μας θα αντικαταστήσουμε το παγόβουνο με την εικόνα ενός τρολ (αυτό
για να δημιουργήσουμε ένα λογοπαίγνιο με τον τύπο του διαδικτυακού εκφοβισμού που ονομάζεται
trolling). Σαν το παρακάτω:

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Βίντεο-Προβολέας
Τυπωμένες αφίσες Τρολ
Πολύχρωμα στυλό και μαρκαδόρους

Εργαλεία

4.3 Τρολ και συναισθήματα
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https://youtu.be/0Xo8N9qlJtk

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες δείχνουν
αυτό το βίντεο που εξηγεί εν συντομία 10
μορφές εκφοβισμού και βίας στο διαδίκτυο. 
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Τα μαλλιά στο κεφάλι του τρολ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το σώμα του τρολ είναι το βυθισμένο
τμήμα του παγόβουνου.

Οι μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενοι-ες θα χωριστούν σε 10 ομάδες. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί τυχαία μια
μορφή εκφοβισμού στο διαδίκτυο (βάσει του βίντεο ή της παρουσίασης που αναφέραμε προηγουμένως)
και θα κληθεί να συμπληρώσει τα τρολ. Στο κεφάλι πρέπει να τοποθετούν την εκδήλωση της μορφής
βίας, δηλαδή ρητορική μίσους, υποτιμητικά σχόλια, κατάχρηση προσωπικών δεδομένων,
πλαστοπροσωπία, σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ. Στο σώμα του τρολ πρέπει να συμπληρώσουν τις
συνέπειες αυτών των πράξεων όπως: άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάση για
αυτοτραυματισμό, περιθωριοποίηση κ.λπ.

Στην διά ζώσης δραστηριότητα, οι μαθητές λαμβάνουν τυπωμένες αφίσες Α3 των τρολ.



Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Εργαλείο Τηελδιασκέψεων 
Jamboard

Εργαλεία
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Στην διαδικτυακή έκδοση, αυτό θα μπορούσε να γίνει στο Jamboard, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη
ορίσει την εικόνα του τρολ στο παρασκήνιο

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η ανάρτηση/σχόλιο αποτελεί μορφή διαδικτυακής βίας;
Τι καταλαβαίνετε από αυτό το σχόλιο/δημοσίευση;
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ανάρτησης/σχολίου;
Ποιον-α πιστεύετε ότι βλάπτει αυτή η ανάρτηση; Και γιατί?
Πιστεύετε ότι τα άτομα που έγραψαν αυτές τις αναρτήσεις/σχόλια θα έκαναν το ίδιο στον πραγματικό κόσμο
εκτός διαδικτύου;

Οι μαθητές-τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σημειωματάρια ή τα χαρτιά τους για να κρατήσουν
σημειώσεις. Σε περίπτωση που οι μαθητές-τριες δεν είναι σε θέση να βρουν αυτά τα σχόλια/αναρτήσεις,
οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα έχουν μια λίστα εφεδρικών σχολίων από το διαδίκτυο για να τα
παρέχουν. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν είτε μερικές από τις παρακάτω
επιλογές ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα της καθημερινής, επαγγελματικής
πραγματικότητας (αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα από τα σχολεία τους ή ίσως γνωρίζουν καλύτερα τους
ιστότοπους και τις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οι μαθητές είναι πιο ενεργοί).

Ακολουθώντας την προηγούμενη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές δείχνουν αυτή τη
δήλωση (που λαμβάνεται από το SIDA) στους μαθητές: «Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι στατιστικά
μακράν οι πιο στοχευμένες [από τη διαδικτυακή βία]. Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις
τρεις γυναίκες υφίστανται σωματική ή/και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της». Ανάλογα με
την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης των μαθητών, μπορούν να επιλέξουν αυτήν τη δήλωση αντί «Οι
γυναίκες και τα κορίτσια συνήθως στοχεύονται με διαδικτυακή βία πολύ περισσότερο. 1 στις 3 γυναίκες
θα αντιμετωπίσουν βία στη ζωή της». Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ερώτημα/θέμα που πρέπει να
διερευνηθεί εδώ είναι η σύνδεση του φύλου και της διαφορετικότητας (στην ταυτότητα, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, ακόμη και την εθνικότητα ή τη θρησκεία μερικές φορές) στη διαδικτυακή βία βάσει
φύλου. Μπορούν ακόμη και να επιλέξουν να προσφέρουν διαφορετικά στατιστικά δεδομένα ή γεγονότα,
αν πιστεύουν ότι θα ήταν πιο χρήσιμο για την ομάδα.
Στη συνέχεια, οι μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενοι-ες θα χωριστούν σε ομάδες από 3 έως 4 άτομα και θα
κληθούν να βρουν μια πραγματική ανάρτηση κοινωνικών μέσων που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια
της διαδικτυακής βίας. Στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί να εξερευνήσουν πόσες φορές τα κορίτσια και τα
αγόρια δέχονται επίθεση ή εάν βλέπουν ένα μοτίβο στα κορίτσια να δέχονται επίθεση κυρίως λόγω
ορισμένων χαρακτηριστικών του φύλου τους, άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα «σταμάτα να κάνεις σαν
κορίτσι», «όλες οι γυναίκες είναι κακές» κ.λπ.). 

Μερικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συζήτησης:

"Δια Ζώσης"
Δραστηρίοτητα

Φάση Κριτικής 30 Λέπτα

Βίντεο Προβολέας
Η/Υ ή Κινητό τηλέφωνο 
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Χαρτιά και στυλό

Εργαλεία

4.4 Είναι απλά ένα σχόλιο

55



PURPLE LENSES
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Εδώ παρατίθενται κάποια παραδείγματα από το διαδίκτυο:



Στην διαδικτυακή δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν πώς θα
μοιραστεί ο χρόνος μεταξύ συζήτησης και αναζήτησης διαδικτυακών δημοσιεύσεων

Εργαλείο Τηλεδιάσκεψης
Ένα κενό κοινόχρηστο έγγραφο ή
παρουσίαση για να μοιράζεστε ιδέες
απευθείας πάνω του (πχ διαφάνειες ή
έγγραφο Google, Jamboard κ.λπ.)

Εργαλεία
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"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 30 Λεπτά

Είναι απλά ένα σχόλιο...



Εργαλείο τηλεδιάσκεψης
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Δια Ζώσης" και
"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά

4.5 Ας αλλάξουμε μαζί

Πως αισθάνεστε?
Γιατί νομίζετε ότι αισθάνεστε έτσι;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να βλέπουμε αυτά τα σχόλια να γράφονται και να τα λέμε δυνατά;
Πώς πιστεύετε ότι τα άτομα στα οποία απευθύνονται αυτά τα σχόλια, αισθάνονται όταν τα διαβάζουν; 

* Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν να κάνουν μια
αφίσα ή μια παρουσίαση ή ένα βίντεο με τις τελικές δηλώσεις των μαθητών που συμμετέχουν
(προαιρετικά).

Έχοντας δει όλα τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες πρέπει τώρα να βγάλουν μερικά
συμπεράσματα μαζί με τους-ις μαθητές-τριες:

Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες . Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει ένα επιβλαβές σχόλιο
από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις. Στη συνέχεια, οι μαθητές σχηματίζουν δύο γραμμές, κάθε ομάδα
βλέπει την άλλη. Ανά ένας-μια, κάθε μαθητής-τρια βλέπει απέναντί έναν/μια συμμαθητή-τρια/
συνεκπαιδευόμενο-η και λέει δυνατά το σχόλιο που επέλεξε σε αυτόν-ή, κοιτάζοντας τον/την στα μάτια.
Μόλις ένας/μια συμμετέχον-ουσα ολοκληρώσει αυτήν την ενέργεια με το άτομο που στέκεται απέναντί
του-ης, ακολουθεί το επόμενο. Αυτή η ενέργεια επαναλαμβάνεται και από τις δύο ομάδες.

Συμπληρώνοντας αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες ρωτούν τους/τις
συμμετέχοντες-ουσες πώς ένιωσαν αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο σχόλιο κατά πρόσωπο; Δίνεται χρόνος
για συζήτηση.

Ερωτήσεις για να ενθαρρυνθεί η συζήτηση:

Με την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες εξηγούν πώς οι μαθητές
είναι τώρα έτοιμοι να κατανοήσουν τη βία που βασίζεται στο φύλο και την κακή χρήση των νέων
τεχνολογιών.Ως τελικός γύρος, όλοι-ες οι μαθητές-ριες πηγαίνουν στις ίδιες γραμμές και αντικαθιστούν
τα προηγούμενα σχόλια με θετικά. Για παράδειγμα, εάν ένα από τα σχόλια ήταν «είσαι άσχημος-η», τώρα
θα μπορούσε να είναι «είσαι όμορφος-η και έχεις μια όμορφη ψυχή». Αυτή η εισαγωγή θα μπορούσε να
καταλήξει σε αγκαλιά εάν το επιτρέπουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή για το κεφάλαιο «Τι μπορώ να κάνω».
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Μέρος Α
Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε 3-4 ομάδες και δίνουν μια ή μερικές υποτιμητικές
δημοσιεύσεις/σχόλια. Στη συνέχεια, καλούνται να δημιουργήσουν μια ιστορία. Μπορούν να
δημιουργήσουν ότι είδους ιστορία προτιμούν. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας, ότι το άτομο που
παρενοχλείται είναι καλός-ή τους φίλος-η. Κάθε ομάδα έχει ένα λεπτό για να παρουσιάσει την
ιστορία στους υπόλοιπους-ες. Αυτό θα διαρκέσει 10 λεπτά.

Μέρος Β
Οι ομάδες καλούνται τώρα να δώσουν λύσεις στον-ην πρωταγωνιστή-τρια της ιστορίας που
δημιούργησαν (π.χ. μίλησε με έναν γονέα/δάσκαλο/ειδικό). Κάθε ομάδα έχει ένα λεπτό για να
παρουσιάσει τα ευρήματά της στους υπόλοιπους-ες. Αυτό θα διαρκέσει 10 λεπτά.

Μέρος Γ
Κάθε ομάδα πρέπει να βρει καλές πρακτικές για το πώς πρέπει να αντιδρούν ως παιδιά,
μαθητές-τριες και φίλοι-ες. Έχουν 5 λεπτά για να το συζητήσουν στις ομάδες τους και άλλα 5
για να ανταλλάξουν απόψεις με τις άλλες ομάδες.

Τέλος, αν το επιθυμούν, μπορούν να δημιουργήσουν μια αφίσα με τα 10 πιο σημαντικά
ευρήματα αυτής της δραστηριότητας.
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Εναλλακτικό Σενάριο:


